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A.

Samenvatting

De accountant (Ernst & Young) biedt de raad een opdrachtbevestiging aan, waarbij zij op hoofdlijnen
inzicht geven in de controleaanpak. De raad heeft de mogelijkheid om vijf extra speerpunten in het kader
van rechtmatigheid kenbaar te maken, die zij in de controle zullen meenemen. Daarnaast dient de raad in
een controleprotocol, met bijbehorend toetsingskader, nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte
van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuringsen rapporteringstoleranties.
B.

Voorgesteld besluit

1. Drie extra speerpunten in het kader van rechtmatigheid te benoemen, namelijk:
• Het financiële effect van Wmo
• De verantwoording van de specifieke uitkeringen (Sisa-regeling)
• De (interne) beheersing van de verbonden partijen
2. Het controleprotocol 2012, met bijbehorend toetsingskader, vast te stellen.
C.

Inleiding

Op grond van art. 213 Gemeentewet heeft de raad een accountant aangewezen, die zorg draagt voor de
controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en een verslag van
bevindingen.
De jaarrekeningen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een goedkeurende verklaring voor zowel de
getrouwheid als de rechtmatigheid. Ook voor 2012 is de organisatie gericht op het verkrijgen van een
goedkeurende verklaring.
D.

Wat willen we bereiken?

Het beoogde resultaat is een goedkeurende verklaring Jaarbescheiden 2012 (i.c. Jaarrekening) voor zowel
de getrouwheid als de rechtmatigheid.
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E.

Wat gaan we er voor doen?

Ten behoeve van de uitvoering van de jaarcontrole zijn twee documenten van belang, namelijk:
- Opdrachtbevestiging 2012 accountant Ernst & Young
- Controleprotocol, met bijbehorend toetsingskader 2012
Daarnaast kan de raad vijf extra aandachtspunten in het kader van rechtmatigheid benoemen, die de
accountant expliciet betrekt bij de controle.

OPRDRACHTBEVESTIGING ACCOUNTANT
Ter voorbereiding op de controle van de Jaarbescheiden 2012 – met name de Jaarrekening – heeft de
accountant een opdrachtbevestiging aan de raad aangeboden. Daarin staat hoe de accountant de controle
op hoofdlijnen wil aanpakken.

CONTROLEPROTOCOL (INCL. TOETSINGSKADER)
Jaarlijks stelt de raad een controleprotocol, met inbegrip van het toetsingskader, vast waarin de normen en
kaders staan waarmee de accountant bij zijn controle rekening moet houden.
Het controleprotocol 2012, die behandeld is met de Auditcommissie, bestaat uit:
1. De inleiding met doelstelling, wettelijk kader en procedure
2. Algemene uitgangspunten voor de controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid
3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
4. De te controleren rechtmatigheidscriteria
5. De reikwijdte van de accountantscontrole op de rechtmatigheid
6. De rapportage en communicatie
Hierna zijn de meest relevante issues – zijnde 3 t/m 5 – nader toegelicht.
Ad 3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De Auditcommissie adviseert om de toleranties gelijk te houden aan vorig jaar. Voor een goedkeurende
verklaring ligt de grens dan op maximaal 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden. Het zijn percentages
van de totale lasten in de Jaarrekening 2012.
Op basis van de (primitieve) begroting 2012 van de gemeente betekenen bovengenoemde percentages dat
een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 767.500,-- en een totaal van onzekerheden van
circa € 2.302.500,-- de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. Als de
cijfers van de jaarrekening 2012 vast staan, zal de goedkeuringstolerantie definitief worden vastgesteld.
Voor de rapporteringstolerantie geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid > € 35.000,rapporteert.
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Ad 4 en 5. Rechtmatigheidscriteria en reikwijdte van de accountantscontrole
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
1. het calculatiecriterium
2. het valuteringscriterium
3. het adresseringscriterium
4. het volledigheidscriterium
5. het aanvaardbaarheidscriterium
6. het leveringscriterium
7. het begrotingscriterium
8. het voorwaardencriterium
9. het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium
In het kader van het getrouwheidsonderzoek worden de criteria 1 t/m 6 al van oudsher getoetst.
Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer zal extra aandacht besteed
moeten worden aan de criteria 7 t/m 9.
Het begrotingscriterium
Dit criterium is uitgewerkt in het controleprotocol. Alle financiële handelingen moeten passen binnen de
geautoriseerde begroting en de richtlijnen in het Controleprotocol 2012.
Het voorwaardencriterium
Wat zijn de minimale rechtmatigheidsvereisten bij het voorwaardencriterium? Het gaat hierbij om die
zaken die direct relevant voor de financiële rechtmatigheid zijn. Voor een aantal voorwaarden kan de
raad deze bepalingen niet uitsluiten van de rechtmatigheidscontrole. Het gaat hierbij om de zogenaamde
bepalingen die betrekking hebben op recht, hoogte en duur. Andere onderdelen van het voorwaardencriterium zijn wel uit te sluiten voor de controle op de rechtmatigheid. Het gaat hier om die bepalingen
die niet direct financieel relevant zijn. Het betreft hier bepalingen met betrekking tot: bevoegdheden,
voeren van een administratie, verkrijgen en bewaren van bewijsstukken en aan te houden termijnen voor
indiening, besluitvorming, (voorschot)betaling en (eind)declaratie. Voor wat betreft de interne
regelgeving kan de raad namelijk besluiten om geen direct financiële consequenties jegens derden aan de
gestelde voorwaarden te verbinden.
Vrijwel alle gemeenten hebben – in het verleden – besloten om deze bepalingen vooralsnog uit te sluiten,
omdat de interne wetgeving nog in overeenstemming gebracht moet worden met de uitvoerings- /
handhavingspraktijk van de gemeente dan wel omdat de bestaande praktijk eerst nader moet worden
geëvalueerd.
Verwezen wordt hierbij naar bijlage 2, een aparte notitie over het begrip rechtmatigheid, omdat de raad
bepaalt welke aspecten in de controle moeten worden meegenomen.
Het normen- en toetsingskader voor het voorwaardencriterium is vastgelegd in bijlage 1, behorende bij dit
controleprotocol en is ten opzichte van 2011 geactualiseerd dan wel aangevuld met nieuwe relevante
verordeningen en/of regelingen ten aanzien van de financiële rechtmatigheid.
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Een normenkader is verplicht, een toetsingskader niet meer. Het normenkader bestaat uit een overzicht
van de geldende externe en eigen regelgeving met betrekking tot financiële beheershandelingen. Wij
hebben overigens wel nog aangegeven welke bepalingen relevant zijn voor het rechtmatigheidsbeheer,
zodat nog steeds een toetsingskader beschikbaar is. Er moet immers toch bekend zijn uit welke
bepalingen financiële consequenties kunnen voortvloeien.
Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)
De raad heeft op 16 december 2008 de bepalingen/kaders vastgesteld (nota ‘Voorkoming misbruik en
oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen’).
Reikwijdte van de acoountantscontrole
Geadviseerd wordt om de controle op de rechtmatigheid te beperken tot de aspecten ‘recht’, ‘hoogte’ en
‘duur’.

SPEERPUNTEN RECHTMATIGHEID
In het kader van rechtmatigheid adviseren wij de volgende aandachtsvelden expliciet te betrekken bij de
controle, namelijk:
− Het financiële effect van Wmo
− De verantwoording van de specifieke uitkeringen (Sisa-regeling)
− De (interne) beheersing van de verbonden partijen

F.

Financiën

Een structureel exploitatiebudget (uitvoeren controle accountant) is aanwezig in de Begroting.
G. Vervolgstappen

--H. Communicatie

--I.

Bijlage(n)

---
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J.

Ter inzage liggende stukken

−
−

−
−

Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2012 Gemeente Valkenswaard
Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2012
1. Normen en toetsingkader bestaande uit:
− Inventarisatie wet- en regelgeving i.h.k.v. rechtmatigheidscontrole bij gemeenten
(normenkader voorwaardencriterium)
− Integraal overzicht ‘verordeningen’ (interne regelgeving: toetsingskader)
− Integraal beeld toetsingskader (externe en interne regelgeving; totaal van eerste twee gedachtestreepjes)
2. Notitie over rechtmatigheid en controleprotocol
Controleverordening (art. 213)
Verslag vergadering auditcommissie d.d. 10 december 2012

Namens de Auditcommissie,
De voorzitter,

P.C.N.M. van Steensel
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van de auditcommissie d.d. 17 december 2012, nummer 12b&w00811;
Gelet op artikel 197 en 213 Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole gemeenten en de
Controleverordening Gemeente Valkenswaard
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 17 januari 2013

BESLUIT
1. Drie extra speerpunten in het kader van rechtmatigheid te benoemen, namelijk:
• Het financiële effect van Wmo
• De verantwoording van de specifieke uitkeringen (Sisa-regeling)
• De (interne) beheersing van de verbonden partijen
2. Het controleprotocol 2012, met bijbehorend toetsingskader, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2013.

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.

6

